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Raport bieżący 7/2013 

 

Temat: Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2012 
 

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie § 38 ust. 

1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 

15 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 r. 

 

Wniosek w sprawie podziału zysku za 2012 rok, który wyniósł 69 283 854,21 zł, zakłada 

przeznaczenie zysku w pełnej kwocie na zasilenie kapitału rezerwowego, który może być 

w przyszłości wykorzystany na finansowanie ważnych dla Spółki inwestycji strategicznych, takich 

jak m.in.: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa 

nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica lub też na ewentualną wypłatę dywidendy 

w przyszłości.  

 

Proponowane zatrzymanie całości wyniku finansowego w KOGENERACJI S.A. pozwoli 

na zapewnienie wkładu własnego, niezbędnego do finansowania strategicznych dla Spółki 

inwestycji. W szczególności budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni 

Wrocław jest niezbędna, aby elektrociepłownia ta mogła kontynuować produkcję po wejściu w życie 

od 1 stycznia 2016 roku nowych, zaostrzonych norm emisyjnych. Natomiast planowana budowa 

nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica jest inwestycją rozwojową KOGENERACJI S.A., 

która określi przyszłość tego zakładu na wiele kolejnych lat.  

 

Co warto podkreślić, obecnie analizowane są różne możliwe warianty finansowania w/w inwestycji. 

W przypadku, gdyby wybrane rozwiązanie nie wymagało znacznego zaangażowania środków 

własnych KOGENERACJI S.A., pojawiłaby się możliwość ponownego rozważenia decyzji 

o wykorzystaniu części zysku za rok 2012, przeniesionego do kapitału rezerwowego, na wypłatę 

dywidendy dla Akcjonariuszy. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy jednak od wyboru 

konkretnego modelu finansowania inwestycji. 

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych swój wniosek Zarząd przedłoży Radzie 

Nadzorczej w celu przeprowadzenia jego oceny na posiedzeniu Rady Nadzorczej zaplanowanym 

na dzień 25 kwietnia 2013 r. Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok obrotowy 

2012 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust. 

1 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych 


